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Referent:

Georg

SliPPen

Deltakere:
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Navn
Bjørn Erik Hansen
Arild Eklund
Inger Bøymo

Brith Theodorsen
Jone Grini
Fredrik Åsle
Georg Finsrud
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Kommentarer til referat fra møte nr. 4
Det sendes referat til KNS og Yacht klubben. Bjørn Erik og Fredrik er våre representanter til

samarbeidsgruppa.
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Strømpriser:
Arild foreslår at FS kjøper etter fast strømpris (gir ingen overraskelser).

5.1

Damegruppa

har mottatt brev fra Damegruppa som beskriver gruppas fortid, og fortsatte ønske om å være et
samlingspunkt for damene i FS.

Vi

Georg sender svarbrev hvor det presiseres at styret er positive
- egne statutter.
- ansvarsområder
- mål for gruppa.

til gruppa, og at det bør settes opp:

Styret vil ha svar hvor det angis organisasjonssammensetning (leder, mm).

5.2

Match racing
Det er nå klart at FS og YOTH fitr 2båier til disposisjon. Det vil koste kr. 500,- pr. deltager (YOTH
betaler i tillegg kr. 3000,- til utleieme).
Inger og Knut har sagt seg villige til å være dommere noen tirsdager, Takk!
Sesongen starter tirsdag

5.3

l3 mai

på Slippen

kl.

1800.

Grill Cup

Per Bøymo har laget en fin irurbydelse som vil bli brukt (vi forsøker å markedsføre
dre store arrangementer-Færdem. Nøtterør. rundt. mm).

Vi forsøker

å tå

Grill Cup på an-

til tbrhåndsomtale om resattaen os arransementet i lokalpressen.

Sponsorer:
- Fader \lartin med grillmat. sennep. ketchup. mm.
- Jone tbrsoker å skaffe 2lam.
- Ol fra bry-ggeriet. Bjørn Erik ordner bevilgning.
Det skal trekkes inn en person fra Damegruppa i forbindelse med arrangementet.

5.1

Generelt

il[edlemsbevis:
Bjøm Erik trykker logoen fia håndboka med sign. på baksiden.
Neste år tilrettelegges giroen for medlemsbevis.

Kran:
Det koster ca. 250.000.- å fundamentere en 3000 kg tung kran ved Slippen. Schrøder kontaktes ang.
muligheten for å bytte kranen i mindre (max løft 2000 kg).
Durban, Ambjømsen og Johannesen bør se på mulighetene med finansieringen rundt en ny kran.
Klokkenet:
Inger kjøper det som trengs (potetfat, øser mm).
Kostnadene for utleie økes til kr. 600,- for alle som bestiller fra og med NÅ.
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Huset må kontrrolleres med hensyn på el. opplegget, Inger fordeler arbeidet.

Vi kjeper ny båtrnotor av Per Sannrud, pris kr. 6 - 8000,Unidelse øv brygga (argumenter):
- Sportslige aktiviteter.
- Større arrangementer.
- Opplegget rundt ny kran.

Bjøm Erik og Georg formulerer et søknadsbrev.
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